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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2017/3 

”GROZĪJUMI KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS 

NR.2015/10 ”SOCIĀLO PAKALPOJUMU SAŅEMŠANAS UN SAMAKSAS 

KĀRTĪBA”” 
 

 

Izdoti saskaņā ar 
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta otro un trešo daļu, 

likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 
Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumu Nr.275 „Sociālās aprūpes un  

sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā  

pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” 6.punktu 
 

 

Izdarīt Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2015/10 ”SOCIĀLO 
PAKALPOJUMU SAŅEMŠANAS UN SAMAKSAS KĀRTĪBA”(turpmāk-noteikumi) šādus 

grozījumus: 
1. Papildināt noteikumus ar 4.1 punktu šādā redakcijā: 

” 4.¹ Gadījumos, kad no personas neatkarīgu apstākļu dēļ, ģimenei (personai) nav iespēju 

deklarēt savu dzīves vietu un sociālais pakalpojums ir nepieciešams, lai novērstu krīzes situāciju 
vai sociālās intervences mērķu sasniegšanai gadījuma vadības ietvaros, pakalpojums tiek sniegts 

ģimenei (personai), kura faktiski dzīvo Kuldīgas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. ”  
 

2. Izteikt noteikumu 5.punktu šādā redakcijā: 

” 5. Par apgādniekiem šo noteikumu izpratnē uzskatāmas personas, kurām saskaņā ar likumu 
vai tiesas nolēmumu ir pienākums rūpēties par savu laulāto, bērniem vai vecākiem.” 

 
3. Izteikt noteikumu 8.1.1.apakšpunktu šādā redakcijā: 

” 8.1.1. aprūpes mājās pakalpojums;” 
 

4. Izteikt 9.punkta ievaddaļu šādā redakcijā: 
”9. Aprūpes mājās pakalpojums”. 

 
5. Izteikt noteikumu 9.1. apakšpunktu šādā redakcijā: 

”9.1. Pakalpojums tiek sniegts, lai atbilstoši personas individuālajām vajadzībām nodrošinātu 

praktisku pakalpojumu kompleksu personas dzīvesvietā pamatvajadzību apmierināšanai un 
personas (ģimenes) aprūpei.” 

 
6. Papildināt noteikumus ar 9.2.4.apakšpunktu šādā redakcijā: 

”9.2.4. ceturtajā aprūpes līmenī – līdz 72 stundām mēnesī.” 
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7. Papildināt noteikumus ar 9.2.1 apakšpunktu šādā redakcijā: 

”9.! Ceturtā līmeņa aprūpes mājās pakalpojums tiek piešķirts gadījumos, kad persona, kuras 
vajadzības atbilst sociālās aprūpes pakalpojumam institūcijā atsakās no šī pakalpojuma vai 
personām, kurām VDEĀVK tiek lemts par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem 

funkcionāliem traucējumiem.” 
 

8. Svītrot 9.5.1. un 9.5.2.apakšpunktus. 
 

9. Papildināt noteikumus ar 9.7.apakšpunktu šādā redakcijā: 

” 9.7. Ja vienā mājsaimniecībā dzīvojošie ģimenes locekļi, vecuma vai funkcionālo 
traucējumu dēļ nespēj patstāvīgi veikt pašaprūpi un nodrošināt pamatvajadzības, sociālais 

darbinieks izvērtē katras personas individuālās vajadzības, un pakalpojumu ģimenei piešķir 
atbilstoši tā ģimenes locekļa vajadzībām, kuram nepieciešams lielākais pakalpojuma 
apjoms.” 

 
10. Svītrot noteikumu 11.4.1., 11.4.2., 12.4.1. un 12.4.2. apakšpunktus. 

 
11. Izteikt noteikumu 17.4.2. apakšpunktu šādā redakcijā: 

”17.4.2. kuras pašas vai kuru likumīgie apgādnieki, pamatojoties uz sociālā darbinieka 

izvērtējumu, un, ņemot vērā normatīvo aktu nosacījumus, nav spējīgi nodrošināt samaksu par 
sociālo pakalpojumu vai pašu spēkiem veikt personas pamatvajadzību un aprūpes 

nodrošināšanu;” 
 

12. Papildināt noteikumus ar 17.4.4. apakšpunktu šādā redakcijā: 

”17.4.4. kuras, ņemot vērā normatīvo aktu nosacījumus, nav spējīgas pilnā apmērā nodrošināt 
samaksu par sociālo pakalpojumu.” 

 
13. Izteikt noteikumu 18.4. apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā: 

” 18.4. Pakalpojumu piešķir personām:” 

 
14. Svītrot noteikumu 18.4.1. un  18.4.2. apakšpunktus. 

 
15. Papildināt noteikumus ar 18.5.apakšpunktu šādā redakcijā: 

”18.5 Pakalpojums paredz personas līdzmaksājumu, pakalpojuma sniedzējam maksājot starpību 

starp personas ienākumiem un valstī noteikto trūcīgas personas ienākumu līmeni.” 

 
16. Izteikt noteikumu 21.punkta ievaddaļu šādā redakcijā: 

”21.Sociālā atbalsta/Dienas centra pakalpojums” 

 

17. Papildināt noteikumu 21.3.1.apakšpunkta tekstu aiz vārda “atbilst” ar vārdiem ”sociālā 

atbalsta vai”. 
 

18. Papildināt noteikumu 22.punkta nosaukumu aiz vārda ”ģimenes” ar vārdiem iekavās 
“(ģimenes asistenta)”. 

 

19. Izteikt noteikumu 30.1. un 30.2. punktus šādā redakcijā: 
”30.1. Pakalpojums tiek sniegts, lai nodrošinātu atbalstu personām, kuras sava dzīvesveida, 

nepietiekamu sociālo prasmju vai tuvinieku atbalsta trūkuma dēļ nespēj nodrošināt 
pamatvajadzības vai sociālo funkcionēšanu sabiedrībā.  

30.2. Pakalpojums ietver mentora pakalpojumus līdz 24 stundām mēnesī 30.3.3. punktā 

noteiktajām personām vai 2 reizes mēnesī 30.3.4. punktā noteiktajām personām.” 
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20. Svītrot noteikumu 30.3.1. un 30.3.2. apakšpunktus. 

 
21. Papildināt noteikumus ar 30.3.3. un 30.3.4. punktiem šādā redakcijā: 

”30.3.3. pilngadīgām personām, kurām nav pietiekamu sociālo prasmju un iemaņu sadzīves 

organizēšanā;  
 30.3.4. bērniem/ jauniešiem, kuriem tuvinieki nespēj sniegt pietiekamu atbalstu un rūpes.” 

 
22. Izteikt noteikumu 30.4.punktu šādā redakcijā: 
”30.4. Pakalpojumu 30.3.3. punktā noteiktajām personām piešķir uz laiku līdz 6 mēnešiem vai 

pastāvīgi, bet 30.3.4. punktā noteiktajām personām - uz 12 mēnešiem.” 
 

23. Papildināt noteikumus ar 33.6.punktu šādā redakcijā: 
” 33.6.Pakalpojums paredz personas līdzmaksājumu, pakalpojuma sniedzējam maksājot 

starpību starp personas ienākumiem un valstī noteikto trūcīgas personas ienākumu 

līmeni.” 
 

24. Papildināt noteikumu 34.2.3. punkta tekstu aiz vārda “aprūpi” ar skaitli un vārdiem ”4 
reizes gadā”. 

 

25. Izteikt noteikumu 34.3.2.apakšpunktu šādā redakcijā 
”34.3.2. personām, kuras noteiktas diagnozes, funkcionālo traucējumu vai sociālo apstākļu 

dēļ nespēj pašas saviem spēkiem veikt pēdu aprūpi.” 
 

26. Izteikt noteikumu 44. un 45.punktus šādā redakcijā: 

” 44. Pakalpojumi, tiek sniegti, neizvērtējot pakalpojuma saņēmēja ienākumus, izņemot 33. 
un 37. punktā minētos pakalpojumus, kas paredz novērtēt personas ienākumus. 

   45. Noteikumu 17. un 19. punktā minētie pakalpojumi tiek sniegti, izvērtējot personas 
likumīgo apgādnieku ienākumus un iesaistīšanos pakalpojumu nodrošināšanā. “ 

 

27. Noteikumu 46.4 apakšpunktā pēc vārda “Noteikumu” izslēgt skaitli ”, 18.” 
 

28. Izteikt noteikumu 46.5.apakšpunktu šādā redakcijā: 
”46.5. noteikumu 18., 33. un 37. punktā minētos pakalpojumus, kad pakalpojums tiek 
finansēts daļēji, sedzot starpību starp pilnu pakalpojuma maksu un personas veikto samaksu 

par pakalpojumu MK noteikumos noteiktajā apmērā.”  
 

 
2017.gada 23.februārī 
 

 
 

Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja     Inga Bērziņa 
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